Ata da Assembléia Geral Eleitoral da ANG/ SP
Associação Nacional de Gerontologia de São Paulo

Aos cinco (5) dias do mês de julho do ano de 2008, reuniram-se os Associados da
Associação Nacional de Gerontologia/ANG/SP para a Assembléia Geral de caráter eletivo
convocada pela Comissão Eleitoral, de conformidade com as normas estatutárias a
Assembléia foi coordenada e presidida pelos integrantes da comissão eleitorais Helio Dias
Honart e Sonia Regina Ribeiro de Carvalho abertos os trabalhos , Ás 9h 30min procedeuse ao Processo Eleitorais votaram_____ associados.
Finda a eleição o presidente da comissão Eleitoral efetuou a contagem dos votos na
presença dos sócio ,votaram favoravelmente á chapa única já devidamente registrada no
prazo legal____ sócios dos____ aptos ao exercício do voto foram ,então ,proclamados os
resultados tendo sido eleita a nova diretoria ,para o mandato de ____ anos ,integrada
pelos seguintes associados:
Presidente - Dermi Azevedo, divorciado, nascido aos 04 de março de 1949, portador do RG

n° 7880434 e do CPF n° 587039508-91, Jornalista e Dr. Em Ciências Políticas, residente e
domiciliado a Alameda Barão de Limeira, 1283 apt° 91, Campos Elíseos, São Paulo – SP
Vice – Presidente – Carlos Antonio Giron, divorciado, nascido ao dia 25 de junho de 1961,

portador do RG n°9.178.247 e do CPF n° 037466.088-30, Especialista em inclusão digital,
residente e domiciliado a Rua Lagoa Grande, 28-A, Vila Medeiros, São Paulo – SP
1° Secretaria – Maria Izabel Marques Manesco, casada, nascida ao dia 02 de junho

de1955, portadora do RG n°9.997.565-6 e do CPF n°895.737.148-68, Assistente Social,
residente e domiciliada na Av. Sargento Geraldo Santana, 240 apt° 221-A, Jardim
Marajoara, São Paulo – SP
2° Secretaria – Olga Luisa Lion Quiroga, casada, nascida aos 19 do mês de agosto de

1936, portadora do RNE n° W 630400-1 e do CPF n°038.897.488-56, Aposentada
Formada em Magistério, residente e domiciliada a Rua Nossa Sra. da Moradia Travessa
Oceano n°04Jardim São Saverio, São Paulo – SP
1° Tesoureiro – Nelson Martinez, casado, nascido ao dia 03 de outubro de 1949,

Aposentado, residente e domiciliado na Rua da Mooca, São Paulo – SP
Diretoria Tecnica-Cientifica - Selma Amaral, divorciada, nascida aos 14 de fevereiro de
1957, portadora do RG n°7.225.219 e do CPF n° 990.650.378-53, Assistente Social e
Professora Universitária, residente e domiciliada na Av. Moema n° 534 apt° 64, Moema,
São Paulo – SP
Sonia Regina Ribeiro de Carvalho, casada, nascida ao dia 23 de fevereiro de 1955,
portadora do RG n°13414762-5 e do CPF n° 814.252878-91, Professora Universitária e
Assistente Social, residente e domiciliado na Rua Três de Maio n°32, Vila Clementino, São
Paulo – SP

Maria Alice Nelli Machado, casada, nascida ao dia 23 de maio de 1950, Assistente social,
residente e domiciliado na Gregório Serras n° 419 são Paulo – SP
Conselho Fiscal - Terezinha AP. Tortoro, casada, nascida ao dia 30 de fevereiro de 1932,

portadora do RG n° e CPF n° residente e domiciliada na Av. Pedro Paulino n° 83 apt 42 b
Parque Santo Andre, Itapevi – SP
Ruy Ribeiro de Almeida, separado, nascido ao dia 22 de dezembro de 1932, Portador do
RG n°11.288.588-9, Tesoureiro e Voluntário do Garmic, residente e domiciliado na rua
Carlos de Campos n° 840 apt. 209, Pari – SP
Leda Sueli de Arruda Martins, casada,nascida ao dia 29 de novembro de 1952, Portadora
do RG n° 5598218 e CPF n° 069140368-61 ,Pedagoga, residente e domiciliada na R: dos
Ipê 112 apt 131 São Paulo – SP .
Terminada a proclamação dos resultados, foi dada a palavra ao presidente Dermi
Azevedo, que dirigiu uma mensagem aos sócios,cujo teor é incluído a nesta ata a seguir :

Mensagem à Assembléia Geral da ANG/SP

Esta e a primeira assembléia geral da ANG/SP, nesta etapa de reconstrução, iniciada
no primeiro semestre do ano passado. Naquele momento, vários associados reuniram-se
informalmente, em casa e noutros espaços, para compartilharem a decisão de rearticular a
Associação, dilacerada por brigas internas, quase sempre por razões de ordem individual,
que paralisavam toda e qualquer iniciativa em favor da causa maior – a defesa e a
promoção da dignidade e dos direitos das pessoas idosas.
Os sócios decidiram fundamentar a nova fase da ANG/SP nos princípios aprovados
na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, que a ONU promoveu, em 1993, em Viena.
De acordo com os Estados, com as organizações internacionais e com as mais de 3000
ONGs representadas nesse evento, existe uma relação umbilical entre os conceitos e as
práticas da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento humano.
Isto significa afirmar que nenhum país pode dizer que é democrático, se não respeitar
todos os direitos humanos e se não promover e realizar o desenvolvimento humano. Da
mesma forma, nenhuma nação pode declarar-se respeitadora dos direitos humanos se não
promover a prática democrática e se não implementar medidas concretas e palpáveis que
façam com que o desenvolvimento seja humano, ou seja, desenhado e construído á luz da
dignidade humana, da justiça, da paz, do respeito à natureza e aos predicados da igual
dignidade de todos os homens e de todas as mulheres.
Com base nessa premissa, a ANG/SP decidiu dedicar a primeira fase da nova etapa à
tarefa de reorganização. Ainda em andamento, esse trabalho inclui a reorganização da
infra-estrutura de recursos humanos e materiais, a abertura de novos canais de parceria, a
ampliação do quadro de associados e o reforço do trabalho técnico - cientifico, uma das
marcas essenciais da Associação.

Do mesmo modo, a ANG/SP decidiu reunir e unir as suas forças às de duas outras
entidades – a Associação dos Anistiados Políticos e o GARMIC, já parceiro histórico de
nossa entidade para a utilização de um espaço físico comum, numa nova sede que abrigue
adequadamente os trabalhos. Desde o inicio de 2008, as três organizações funcionam no
mesmo espaço, adotando, como norma prática de convivência, a colaboração permanente
e o respeito aos princípios da unidade na diversidade e da autonomia.
A experiência vem dando bons resultados, apoiada por uma equipe competente e
eficiente de secretaria, que está imprimindo ao trabalho a marca da organização racional.
Novos canais de parceria
Paralelamente, a diretoria intensificou a busca de novas parcerias. A primeira delas
com a associação dos anistiados políticos. Esses companheiros e companheiras,
sobreviventes do sombrio período da ditadura empresarial-militar no Brasil, assumem
conscientemente a sua realidade existencial de pessoas idosas e se engajam, sempre
mais, na luta de todos por sua dignidade.
Nesse período, também continuam as parcerias anteriores ao atual período histórico
da ANG/SP, como e o caso da pesquisa científica, em fase de relatório final, sobre a
qualidade de vida dos idosos na capital paulista, realizada com a USP e com outras
instituições.
Hoje, a ANG/SP desenvolve parcerias com a FAPESP – da qual se tornou associada
e colaboradora - com o SINTAP, da CUT, com a Universidade de Santo Amaro e com mais
uma dezena de instituições estatais, públicas e da sociedade civil.
Quero destacar o permanente diálogo da ANG/SP com a Secretaria Especial de
Direitos Humanos, com o ministro Paulo Vannucchi e com o Subsecretário Nacional de
Direitos Humanos, Perly Cipriano.
Perspectivas
A adoção dessa política amplia o campo de atuação da ANG/SP. Doravante, a
diretoria eleita hoje tem a responsabilidade de dar seqüências às atividades em
andamento.
Para tanto, a presidência propõe a realização de um seminário de três dias no inicio do
segundo semestre para elaboração de um planejamento estratégico para o novo mandato.
Esse planejamento deve incluir um diagnostico o mais preciso possível, da realidade
da pessoa idosa no estado de são Paulo e no Brasil. Com base nesse diagnostico, será
elaborado um documento referencial com ações estratégicas a curto a médio e a longo
prazos.
Esse documento incluirá atividades mobilizadoras voltadas para a mudança do
imaginário social obre a pessoa idosa. Esse imaginário é marcado pelo preconceito, pelos
estereótipos e pela discriminação. O ideal a ser buscado é a construção de novos

referenciais de imaginário pessoal e social com base na consideração do idoso e da idosa
como pessoas e sujeito da historia.
É nossa convicção que de predominam hoje quatro fatos sociais:
1° Á construção de parcerias.
2° Implementadas por meio de redes.
3° O caráter unitário das lutas sociais.
4° A construção dessa luta como movimento social.
Para concluir, desejo que o nosso trabalho seja exitoso. Esse êxito dependerá da
nossa unidade e da prevalência dos princípios acima apresentados sobre as nossas
idiossincrasias pessoais.
Finda a posse, foi realizada a primeira reunião dos novos diretores. Foram então
adotadas as seguintes decisões:
1) Fica aprovada a implantação de um serviço de convênios a ser oferecidos aos
associados, visando o acesso aos sócios a serviço comercias, culturais,
científicos,tecnológicos, culturais, de lazer e saúde ,de desconto mediante a
apresentação da carteira de sócios.
2) Foi aprovada a realização de um seminário dos associados com a duração de três
(03) dias úteis para a elaboração de um plano estante de ação,seguinte a
metodologia do planejamento estratégico participando com a metas a curto, a
médio, e a longa prazo, o seminário será realizado em local apropriado na grande
são Paulo horário normas de trabalho.
3) Foi aprovada a inclusão no quadro de sócios do Sr a _____e do Sr ______
4) Foi prestada uma homenagem póstuma ao Sr Efraim ____ pai da sócia fundadora
da Ang /SP Sr Lia ___ após a Assembléia o Presidente Dermi Azevedo dirigiu-se á
Residência do Sr Efraim e manifestou o apoio e solidariedade á sua família diante
da passagem desse ilustre cidadão.
5) Foi comunicada a realização do curso de instrução aos Direitos Humanos pela Ang
em parceria com a Associação dos Anistiados e o Garmic, com inscrições já
abertas.
6) Foi comunicada a abertura de contatos com aproximadamente 15 instituições
estatais publicas e da sociedade civil para convênios de parceria.
Nada mais havendo a tratar eu, Adriani Silva, Secretaria da Ang/SP redigi a presente
ata ,que será assinada pelo presidente e pela primeira secretaria.
Dermi Azevedo
Presidente ANG/ SP
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